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Apel ZPP o uruchomienie unijnego funduszu na rzecz pomocy 

uchodźcom 
 

Wskutek agresji rosyjskiej, część ludności Ukrainy, aby się ratować, musi uciekać poza granice 

państwa. Naturalnym pierwszym wyborem dla wielu staje się Polska. Skalę migracji unaoczniają liczby. 

Zgodnie z danymi podanym przez urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

uchodźców Ukrainę od początku wojny opuściło ponad 3.2 miliony osób.1 Z kolei dane polskiej Straży 

Granicznej podają, że granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 r. przekroczyło 2.141 miliony 

uchodźców.2 Uwzględniając dane migracyjne podawane przez służby francuskie (MSW), niemieckie 

(Policja Federalna) oraz brytyjskie (Home Office) należy się spodziewać, że większość uchodźców 

pozostanie na terytorium Polski. 

 

Wobec napływu uchodźców Polacy wykazali się nadzwyczajną gościnnością i skłonnością do pomocy. 

Wiele osób nie tylko dostarcza pomoc finansową, czy organizuje zbiórki produktów, lecz również 

udostępnia uchodźcom własne, prywatne mieszkania. Nawet największy zryw społeczny nie pozwoli 

jednak zagospodarować wszystkich powstałych potrzeb. 

 

Dzieci i młodzież przybyła z Ukrainy musi mieć możliwość kontynuowania nauki, a wszyscy uchodźcy 

muszą mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi, uchodźcy 

mogą podejmować pracę zarobkową w zasadzie od razu po przekroczeniu granicy – jest to bardzo 

dobry kierunek, jednak dostępność bazy mieszkaniowej nawet na komercyjnych warunkach może 

okazać się problemem. 

 

Wszystkie te wyzwania wiążą się z konkretnymi wydatkami z budżetu. W tej chwili, finansowe koszty 

pomocy uchodźcom, Polska pokrywa z własnych środków. Mając jednak na uwadze ogólnoeuropejski 

charakter tego kryzysu humanitarnego, zasadne jest wyasygnowanie na ten cel dodatkowych, 

wspólnotowych źródeł finansowania. W związku z powyższym Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

wzywa instytucje europejskie do udzielenia adekwatnego finansowego wsparcia państwom 

przyjmującym uchodźców z Ukrainy.  

 

W tym miejscu należy przypomnieć, że Unia Europejska przeznaczała już znaczne środki na 

zarządzanie migracją. Instrument pomocy dla uchodźców przekazywany Turcji wyniesie 9 miliardów 

euro w latach 2016 – 2024.3 4 Obecna sytuacja wymaga przekierowania funduszy z południa Europy na 

kraje sąsiadujące z Ukrainą, odpowiednio do skali migracji. 

 

O pomoc na rzecz ukraińskich uchodźców w Polsce zwrócił się podczas swojej niedawnej wizyty  

w Turcji Prezydent Andrzej Duda oraz jego małżonka Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania  

w Nowym Jorku z Joyce Msuya, zastępczynią sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych.  

Z zadowoleniem przyjmujemy deklaracje Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Von der Leyen 

oraz Komisarz Dubravki Šuici o pomocy Polsce, jednak w obecnej sytuacji konieczne są  

 

 
1 https://www.unhcr.org/pl/13653-polska-przyjela-ponad-dwa-miliony-uchodzcow-z-ukrainy-komunikat-
prasowy.html 
2 https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1506167933982187525 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2487 
4 https://apnews.com/article/lebanon-middle-east-turkey-europe-migration-
e9395d4a3376e8d53cd8a51508fc4a61 
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natychmiastowe działania pomocowe a deklaracje polityczną muszą iść w parze z ich realizacją. Stąd 

apelujemy o bezzwłoczne przekazanie Polsce środków koniecznych do pomocy uchodźcom z Ukrainy. 


